
Ponad 30 lat temu profesor mikrobiologii z Nowej Zelandii 
– John Tagg dokonał niezwykłego odkrycia.

Profesor John Tagg prowadził badania z udziałem dzieci 
uczęszczających do szkoły Kaikorai School w Nowej Zelandii. 
Profesor zauważył, że w grupie badanych dzieci jest chłopiec 
charakteryzujący się wyjątkową odpornością organizmu, który 
przez ostatnie 6 lat nie miał żadnych dolegliwości ze strony 
ucha, nosa, gardła. 

Profesor analizował próbki śliny i szukał różnic w bio� lmie 
bakteryjnym badanych dzieci. Okazało się, że bio� lm bakteryjny 
chłopca różni się od bio� lmu bakteryjnego pozostałych dzieci. 
Profesor wyizolował z jamy ustnej chłopca specy� czny szczep 
Streptococcus salivarius i nadał mu nazwę K12.
K – od nazwy szkoły Kaikorai School, w której badane były dzieci.
12 – to numer jaki nadano chłopcu w badaniu.*K12 oznacza Streptococcus 

salivarius K12
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Odkrycie szczepu Streptococcus salivarius K12 było przełomem. Niemniejszym wyzwaniem natomiast 
okazało się stworzenie odpowiedniej formuły produktu, w której szczep zachowałby swoje wyjątkowe 
właściwości. Przez wiele lat pracowano nad formułą, w której szczep zachowałby swoje wyjątkowe 
właściwości. Po wielu zmaganiach udało się zamknąć szczep K12 w unikalnej formule Bactoblis®. 

ENTitis to JEDYNY W POLSCE preparat zawierający szczep 
Streptococcus salivarius K12 w unikalnej formule Bactoblis®3.
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95% mam zadowolonych z efektów stosowania ENTitis4

ENTitis® to JEDYNY w POLSCE produkt zawierający szczep 
Streptococcus salivarius K12 w formule Bactoblis®.

NIEMOWLĘTA POWYŻEJ 6. MIESIĄCA ŻYCIA I DZIECI (FORMA SASZETEK): 

ENTitis baby należy podawać dziecku przez około 5 minut tak, aby maksymalnie wydłużyć kontakt preparatu ze śluzówką 
jamy ustnej dziecka. Produkt można podawać na kilka sposobów:

•  Z UŻYCIEM SMOCZKA STANDARDOWEGO: Otwórz saszetkę i wysyp jej zawartość do czystego kieliszka. 
Wilgotny smoczek zanurz w proszku. Smoczek z proszkiem umieść w buzi dziecka i poczekaj ok. 30 sekund, 
aż proszek się rozpuści. Powtarzaj czynność do momentu, aż podasz dziecku całą porcję z saszetki.

•  W POSTACI ZAWIESINY: W przypadku dzieci, które nie korzystają ze smoczka, zawartość saszetki można rozpuścić 
w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką małymi porcjami przez około 5 minut.

•  ZA POMOCĄ ZWILŻONEJ SZPATUŁKI LUB ŁYŻECZKI: Alternatywną metodą podawania produktu jest zanurzenie 
zwilżonej szpatułki lub łyżeczki w proszku i podawanie produktu bezpośrednio do ust dziecka. 

DZIECI POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA I DOROŚLI (FORMA PASTYLEK DO SSANIA): 

Pastylkę należy ssać powoli przez ok. 5 minut aż do całkowitego rozpuszczenia. Aby zapewnić jak najdłuższy kontakt substancji 
aktywnej ze śluzówką gardła, pastylki nie należy rozgryzać ani połykać. Nie należy popijać bezpośrednio po spożyciu. Produkt 
ENTitis należy przyjmować przed snem po umyciu zębów tak, aby przez noc szczep mógł skolonizować jamę ustną i nosowo-
gardłową.

1 saszetka/pastylka dziennie przez minimum 3 miesiące

www.entitis.pl

Piśmiennictwo: 
* Właściwości produktu wynikają z działania składników. ENTitis zawiera szczep Streptococcus salivarius K12 oraz witaminę D, która przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania układu odpornościowego u dzieci. 
Entitis zawiera szczep Streptococcus salivarius K12 w formule Bactoblis®– efekt ponad 30 lat badań naukowców. Bactoblis® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Pharmextracta S.P.A. i licencjonowanym wyłącznie przez Bluestone Pharma GmbH. Bactoblis® to produkt w postaci wolno rozpuszczającej się tabletki doustnej 
zawierającej nie mniej niż 1 miliard jednostek tworzących kolonię szczepu Streptococcus salivarius K12. 
1. Burton, j.p. i wsp. probiotics and Antimicrobial proteins 2010, 2(3):135-144. 2. Wescombe p. i wsp. Developing oral probiotics from Streptococcus salivarius. 
Future Microbiol. (2012) 7(12), 1355–1371. 3. Di Pierro F. i wsp. Minerva Pediatrica 2018 June;70(3):240-5. 4. Na podstawie badania QAH realizowanego w 2015 r. 
w Polsce z udziałem 10 532 osób. Na pytanie: „Jak konsumenci ocenili ogólny efekt działania produktu ENTitis? 95% odpowiedziało „bardzo dobrze” lub „dobrze”.
Suplementy diety nie mogą być stosowanie jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
Informacja dla osób mających kwali� kacje w dziedzinie medycyny. ENTitis 09.2021 KON.
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WSPIERAJ ODPORNOŚĆ UCHA, NOSA, GARDŁA*

DLA NIEMOWLĄT
powyżej 6. miesiąca życia 

i dzieci

ENTitis baby – 30 saszetek,
smak bananowy,

 truskawkowy
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i dorosłych

ENTitis – 30 pastylek,
smak truskawkowy

DLA DOROSŁYCH

ENTitis – 30 pastylek,
smak miętowy
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